
экономических измерителей - экономически обоснованных цен на продукции» |>,ПЛИЧНЫХ |11|Ы' II II 
оценок эффективности разнокачественных природных ресурсов, измерителем оГши < ни н и м  
полезности продукции. Однако эти измерители могут испытывать или)1ПИ1’ педт ПППЧИн 
обоснованных первичных измерителей, что вьпгуждает разрабатывать особую м< юлику 
корректировки первичных измерителей для хозяйственных моделей.

С  точки зрения "интересов" моделирования экономики в настоящее время намГю||1|с 
актуальными проблемами совершенствования экономических измерителей мвлинт я 111111111 

результатов интеллектуальной деятельности (особенно в сфере научно-технических разработк 
индустрии информатики), построение обобщающих показателей социально ■ экономичо! мин 
развития, измерение эффектов обратных связей (влияние хозяйственных и социальных мохопи «мои 
па эффективность производства).
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Анотація. В статті розглянуто специфіку методологічної основи дослідження процесу 
становлення соціальної відповідальності бізнесу в Україні.

Summary. 'Ліс article is about the specific methodology of researching the social responsibility of 
Ukrainian business.

Постановка проблеми. З розвитком в Україні ринкових відносин поступово відбувається 
усвідомлення того, що від бізнесу очікують не тільки якісних послуг, чесної сплати податків, л II 
участі у вирішенні соціальних проблем місцевих громад та суспільства в цілому. Тобто соціалізація 
бізнесу, дотримання принципів соціально відповідальної поведінки підприємств і підприємців в 
сучасних умовах стає об'єктивною необхідністю.

В Україні вже є успішні приклади соціально відповідальної позиції керівництва великих, 
середніх і малих підприємств. Ці випадки рідкі, часто така робота не носить системного характеру. 
Ускладнення соціально-політичних та економічних процесів потребує їх більш глибокого, всебічного 
наукового дослідження.

Відсугність системного підходу до впровадження реформ та перетворень, застосування 
принципово нової системи економічних знань спровокували неадекватність сприйняття 
фундаментальних теорій, концепцій і моделей, внаслідок чого виникають різні стимули до 
проведення необгрунтованих соціальних експериментів [1]. Тому великого значення набуває 
дослідження сфери економічних процесів в їх тісному взаємозв'язку з соціально-політичними та 
культурними явищами, систематизація отриманих результатів та їх відтворення в умовах сучасної 
економіки.

Аналіз останніх досліджень. Методологічна основа дослідження процесу становлення та 
впровадження концепції соціальної відповідальності на вітчизняних підприємствах базується па 
здобутках видатних філософів, економістів, соціологів. М.Вебер, В.Зомбарт, Й.ІІІумпетер заклали 
основи соціологічного підходу в аналізі економічних явищ і процесів. їх ідеї були розвинуті такими 
вченими, як І.Кірцнер, Ф Візер, Л.Мізес, Ф.Хайек, П.Друкєр, Д.МакКлеллапд, ДжІІІекль [2]. Серед 
вітчизняних дослідників в галузі соціологічних аспектів підприємництва необхідно відзначиш 
Л.В.Бабаєву, Ж.М.Грищенко, Т.І.Заславську, В.В.Радасва, В.Г.Смолькова [3; 4].

Мета тез -  розглянути необхідність міждисциплінарного підходу до процесу < гпповлешія та 
впровадження українським бізнсс-середовиїцем концепції соціальної відповідальної ! і бізнесу.

Основний зміст. В сучасному світі співіснують різні системи господарювання, які здійснюють 
свою діяльність за різними правилами та принципами. Підприємства, які функціонують у певній 
господарській системі, мають специфічні структури власності і управління, Це зумовлює необхідність 
пов'язування специфіки ведення бізнесу в тій чи іншій країні з особливостями державної політики і 
очікуваннями населення, які зумовлені культурними, національними традиціями, історичними та 
соціально-економічними передумовами [5].

Економічні процеси і явища є об'єктами міждисциплінарних досліджень Крім економічної 
науки, яка традиційно займається аналізом підприємництва в економічній і и< н мі різні аспекти



діяльності бізнес-одиниць вивчаються психологією, економічною антропологією, правовими 
науками, конфліктологією тощо [2]. Міждисциплінарний підхід передбачає дослідження соціальної 
відповідальності бізнесу як інституту сфери економіки і частини цілісного суспільного механізму. 
Такий принцип базується на виході за межі економіки, зв'язку природи досліджуваного предмету з 
іншими суспільними дисциплінами -  соціологією, політологією, соціальною психологією тощо [6].

Починаючи з середини XX  ст. основою економічної науки стало мистецтво вибору моделей, які б 
були релевантними до економічної дійсності. Відомий теоретик Джон Кейнс постійно фокусував 
свою увагу на моральному аспекті економічної науки. Він стверджував, що соціальний розділ 
економічної теорії повинен стати початком та завершенням в еволюції методологічної структури 
економічної науки [7J.

Аналіз міждисциплінарного підходу, проблеми теорії і методології пізнання займають значне 
місце в роботах Фрідріха фон Хайека. Корисним в його дослідженнях був соціологічний підхід до 
суспільних, у тому числі економічних, явищ. Економічні явища розглядаються як невід'ємна частина 
соціально-економічної системи, підкреслюються такі їх соціальні риси і властивості, які характерні 
ринковій системі в цілому в умовах вільної конкуренції, наприклад індивідуалізм господарюючих 
суб'єктів, їх суб'єктивна оцінка, їх уява про економічну свободу, їх конкурентна природа тощо [6].

Таким чином, дослідження процесу впровадження концепції соціальної відповідальності бізнесу 
підприємницькими структурами, засноване на міждисциплінарному принципі, дозволить у 
подальшому ефективно прогнозувати соціальну еволюцію сучасного українського бізнесу.

Висновки. Таким чином, за результатами дослідження можна зробити такі висновки:
1. Соціалізація бізнесу в цілому і дотримання принципів соціально відповідальної поведінки 

представниками вітчизняного бізнесу в сучасних умовах стає об'єктивною необхідністю.
2. Дослідження економічних процесів необхідно здійснювати в їх взаємозв'язку з соціально- 

політичними та культурними явищами, систематизувати отримані результати та відтворювати їх в 
умовах сучасної економіки.

3. Необхідно пов'язувати особливості ведення бізнесу в країні з особливостями державної 
політики і очікуваннями населення, які зумовлені культурними, національними традиціями, мають 
історичні та соціально-економічні передумови

4. Методологічною основою дослідження соціалізації бізнесу в Україні є міждисциплінарний 
підхід, який передбачає досліджешія концепції соціальної відповідальності бізнесу як інститут}' 
сфери економіки і частини цілісного суспільного механізму.

5. Економічні явища необхідно розглядати як невід'ємну частину соціально-економічної системи 
в умовах ринкової економіки І В ІЛ Ь Н О Ї КОНКурСЕЩІЇ.
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Анотація. Досліджується становлення та розвиток наукових підходів до трактування поняття 
„фінансова діагностика", що дозволяє сформувати власне визначання та розуміння її роп в системі 
управління.

Summary. Research of occurrence and development of scientific approaches to definition of concept 
"financial diagnostics". It helps to generate own definition and understanding of its role in a system of 
management.


